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KORTFATTAD MOTIVERING

Den inre marknaden för tvättmedel för hushållsbruk kännetecknas i dag av oenhetlighet i 
fråga om innehållet av fosfater och andra fosforföreningar. Som ett bidrag till en bättre 
fungerande inre marknad för tvätt- och rengöringsmedel behövs det en harmonisering.

Hittills har halterna av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk inte 
harmoniserats på EU-nivå och därför har medlemsstaterna valt att gå till väga på flera olika 
sätt. Somliga medlemsstater har infört nationella begränsningsåtgärder för fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel. Andra har valt att låta industrin frivilligt begränsa användningen av fosfater 
i tvätt- och rengöringsmedel. Då kan det emellertid hända att somliga tillverkare inte upplever 
sig som bundna av frivilliga åtaganden. Till detta kommer att tio medlemsstater inte alls 
begränsar fosfathalterna i tvätt- och rengöringsmedel. Den här mångfalden av olika 
tillvägagångssätt har kraftigt splittrat den inre marknaden för tvätt- och rengöringsmedel, så 
att tillverkarna av dessa medel måste rätta sig efter olika nationella bestämmelser, vilket i sin 
tur leder till tidsspillan och merkostnader.

För produkter som inte harmoniserats genom lagstiftningen gäller dessutom principen om 
ömsesidigt erkännande. Enligt förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande1 är 
medlemsstaterna skyldiga att godkänna varor, alltså också tvätt- och rengöringsmedel med 
olika fosfathalter, som lagligen saluförs i en annan medlemsstat om de inte kan påvisa att 
särskilda skäl talar mot detta. Eftersom medlemsstaternas myndigheter har ganska kort 
beslutstid i frågor som berör ömsesidigt erkännande är beslutsfattandet ordentligt betungande, 
särskilt då beslut ska fattas om flera produkter.

För att rörligheten för tvättmedel för hushållsbruk på den inre marknaden ska bli bättre 
rekommenderas därför en harmonisering av de olika nationella bestämmelserna om innehåll 
av fosfater och andra fosforföreningar i dessa tvättmedel. Detta skulle också bidra till att få 
bort de kostnader som åsamkas tillverkare och nationella förvaltningar av den inre 
marknadens nuvarande splittring och göra det ömsesidiga erkännandet mindre betungande.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning 
av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat (EUT L 218, 
13.8.2008, s. 21).
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö,
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen har i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EG) nr 648/2004 
bedömt användningen av fosfater i tvätt-
och rengöringsmedel i rapporten till rådet 
och Europaparlamentet beträffande 
användning av fosfater6. Efter ytterligare 
analyser har kommissionen konstaterat att 
användningen av fosfater i tvättmedel för 
hushållsbruk bör begränsas för att minska 
det bidrag fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken 
och för att minska kostnaderna för 
avlägsnandet av fosfater i 
avloppsreningsanläggningar. 
Besparingarna uppväger kostnaden för att 
ändra på sammansättningen av tvättmedel 
för hushållsbruk med alternativ till fosfater.

(1) Kommissionen har i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EG) nr 648/2004 
bedömt användningen av fosfater i tvätt-
och rengöringsmedel i rapporten till rådet 
och Europaparlamentet beträffande 
användning av fosfater. Efter ytterligare 
analyser har kommissionen konstaterat att 
användningen av fosfater i tvättmedel för 
hushållsbruk bör begränsas för att minska 
det bidrag fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken 
och för att minska kostnaderna för 
avlägsnandet av fosfater i 
avloppsreningsanläggningar. 
Besparingarna uppväger kostnaden för att 
ändra på sammansättningen av tvättmedel 
för hushållsbruk med alternativ till fosfater. 
Om det infördes begränsningar för 
halterna av fosfater och andra 
fosforföreningar skulle det dessutom 
bidra till att harmonisera den inre 
marknaden för tvättmedel för 
hushållsbruk och således förbättra den 
fria rörligheten för dessa tvättmedel.

Or. en

Motivering

Hittills har halterna av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk inte 
harmoniserats på EU-nivå och därför har medlemsstaterna valt att gå till väga på flera olika 
sätt. Till följd av detta har den inre marknaden för dessa tvättmedel kommit att bli mycket 
oenhetlig i fråga om fosfathalten i dem. För att rörligheten för tvättmedel för hushållsbruk på 
den inre marknaden ska bli bättre behövs det en harmonisering av de olika nationella 
bestämmelserna.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden, dvs. att minska det bidrag 
fosfater i tvätt- och rengöringsmedel ger 
till eutrofieringsrisken och att minska 
kostnaderna för avlägsnandet av fosfater i 
avloppsreningsanläggningar, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna själva då nationella 
åtgärder med olika tekniska specifikationer 
inte kan påverka vattenkvaliteten över 
nationsgränserna, samtidigt som de bättre 
kan uppnås på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(4) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden, dvs. att minska det bidrag 
fosfater i tvätt- och rengöringsmedel ger 
till eutrofieringsrisken, att minska 
kostnaderna för avlägsnandet av fosfater i 
avloppsreningsanläggningar och att 
garantera en välfungerande inre marknad 
för tvättmedel för hushållsbruk, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna själva då nationella 
åtgärder med olika tekniska specifikationer 
inte kan påverka vattenkvaliteten över 
nationsgränserna, samtidigt som de bättre 
kan uppnås på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att nå 
detta mål.

Or. en

Motivering

Hittills har halterna av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk inte 
harmoniserats på EU-nivå och därför har medlemsstaterna valt att gå till väga på flera olika 
sätt. Till följd av detta har den inre marknaden för dessa tvättmedel kommit att bli mycket 
oenhetlig i fråga om fosfathalten i dem. För att rörligheten för tvättmedel för hushållsbruk på 
den inre marknaden ska bli bättre behövs det en harmonisering av de olika nationella 
bestämmelserna.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kommissionen bör bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt i syfte att ändra bilagorna till 
denna förordning.

(7) Kommissionen bör bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt i syfte att ändra bilagorna till 
denna förordning. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå.

Or. en

Motivering

Det måste ses till att kommissionen bedriver samråd. Den föreslagna lydelsen är dessutom en 
standardklausul i bilagan till det gemensamma samförståndståndsavtalet om vissa praktiska 
arrangemang för användningen av delegerade akter.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 2 – leden 3 och 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 2.3 ska ersättas med följande: 2. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:
a) led 3 ska ersättas med följande:

”3. rengöring: process då jord avlägsnas 
från substratet och löses upp eller 
dispergeras.”

”3. rengöring: process då smuts avlägsnas 
från substratet och löses upp eller 
dispergeras.”

b) led 9 ska ersättas med följande:
”9. utsläppande på marknaden: leverans 
eller tillhandahållande till tredje part, 
mot betalning eller kostnadsfritt.
Införsel ska anses innebära utsläppande 
på marknaden.”
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Or. en

Motivering

För att skapa klarhet angående rättsläget och göra termbruket enhetligt är det på sin plats att 
definitionen på ”utsläppande på marknaden” rättar sig efter de definitioner som ges i 
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) respektive förordning (EG) nr 1272/2008, eftersom 
alla dessa tre förordningar huvudsakligen handlar om ämnen och blandningar.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I artikel 2 ska följande led läggas till:
”12a. livscykel: en produkts 
miljöpåverkan under alla faser, från 
råvaruproduktionen genom tillverkningen 
av produkten, förpackningen, transporten 
till detaljhandelns försäljningsställen och 
konsumentens användning och 
bortskaffande av produkten.” 

Or. en

Motivering

Eftersom det i ändringsförslag 11 och 12 talas om ”livscykel” är det på sin plats med 
en begreppsdefinition.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 4a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tvätt- och rengöringsmedel som 
förtecknats i bilaga VIa och släppts ut på 
marknaden före det datum som fastställts 
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i den bilagan får fortsätta att 
tillhandahållas på marknaden fram till 
den ...* utan att de måste följa de 
begränsningar för halterna av fosfater 
och andra fosforföreningar som fastställts 
i den bilagan. 
____________
EUT, för in datum: Två år efter det att 
denna förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Denna övergångsbestämmelse kommer att innebära att tvätt- och rengöringsmedel som 
släpps ut på marknaden i enlighet med gällande lagstiftning får fortsätta att tillhandahållas 
på marknaden under ytterligare två år efter den dag då förordningen träder i kraft. Med hjälp 
av denna bestämmelse bör denna förordnings nya krav i fråga om halterna av fosfater och 
andra fosforföreningar inte bli en börda med tanke på tvätt- och rengöringsmedel som följer 
kraven i nuvarande lagstiftning.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 13a, 13b och 
13c, anta ändringar av bilagorna till denna 
förordning vad gäller 
lösningsmedelsbaserade tvätt- och 
rengöringsmedel.

2. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 13a, 13b och 
13c, anta ändringar av bilagorna I, II, III, 
IV, V, VI, VII och VIII till denna 
förordning vad gäller 
lösningsmedelsbaserade tvätt- och 
rengöringsmedel.

Or. en

Motivering

Bilaga VIa till förordningen innehåller väsentliga delar och därför bör ändringar av dessa 
antas av lagstiftaren och inte genom delegerade akter.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 13b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet upphör att gälla. Det ska träda i 
kraft omedelbart eller på den dag som 
anges i beslutet. Beslutet ska inte påverka 
giltigheten hos delegerade rättsakter som 
redan är i kraft. Beslutet ska offentliggöras 
i Europeiska unionens officiella tidning.

3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet upphör att gälla. Det ska träda i 
kraft dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet 
påverkar inte sådana delegerade akter som 
redan trätt i kraft. Beslutet ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Motivering

För att skapa klarhet angående rättsläget krävs exakta tidsangivelser. Lydelsen har dessutom 
föreslagits som standardklausul i bilagan till det gemensamma samförståndståndsavtalet om 
vissa praktiska arrangemang för användningen av delegerade akter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 13c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
efter det att den anmälts. Denna tidsfrist 
ska förlängas med en månad om 
Europaparlamentet eller rådet tar initiativ 
till detta.

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
från den dag då akten delges. Denna 
tidsfrist ska förlängas med två månader
om Europaparlamentet eller rådet tar 
initiativ till detta.

Or. en
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Motivering

För att det verkligen ska finnas tillräckligt med tid för att granska åtgärden är det önskvärt 
att förlängningstiden byggs ut. En period på två månader har dessutom föreslagits som 
standardklausul i bilagan till det gemensamma samförståndståndsavtalet om vissa praktiska 
arrangemang för användningen av delegerade akter.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstater får behålla eller införa
nationella bestämmelser för begränsningar 
av mängden fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och 
rengöringsmedel för vilka det inte finns 
några begränsningar fastställda i bilaga VIa 
om de kan motiveras med skyddet av 
vattenmiljön och det finns tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara alternativ 
tillgängliga.”

”Medlemsstater får behålla nationella 
bestämmelser för begränsningar av 
mängden fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och 
rengöringsmedel för vilka det inte finns 
några begränsningar fastställda i bilaga VIa
om de kan motiveras med skyddet av 
vattenmiljön och det finns tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara alternativ 
tillgängliga.”

Or. en

Motivering

För att den inre marknaden för tvätt- och rengöringsmedel ska fungera bra och inte splittras 
ytterligare bör medlemsstaterna inte uppmuntras att fastställa några nya regler för 
begränsningar av halten av fosfater och andra fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel. 
(Övriga delen av motiveringen handlar om utbyte av ett engelskt ord och berör inte den 
svenska versionen.).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 31 december 1. Kommissionen ska senast den 
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2014 ha gjort en bedömning, överlämnat en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel för 
hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha 
lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte 
är en successiv avveckling eller 
begränsning till vissa tillämpningar.”

31 december 2014 ha gjort en bedömning, 
överlämnat en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel för 
hushållsbruk, vilken ska föregås av en 
undersökning utgående från livscykeln 
för maskindiskmedel för hushållsbruk, 
tillbudsstående alternativ, deras prestanda 
och kostnadseffektivitet och 
begränsningar i fråga om vilken teknik de 
kan användas tillsammans med, samt, i 
motiverade fall, ha lagt fram ett 
lagstiftningsförslag vars syfte är en 
successiv avveckling eller begränsning till 
vissa tillämpningar.”

Or. en

Motivering

För att användningen av fosfater och andra fosforföreningar i maskindiskmedel för 
hushållsbruk verkligen ska undersökas grundligt bör kommissionen framför allt beställa en 
undersökning där livscykeln hos sådana diskmedel undersöks, tillsammans med 
tillbudsstående alternativ, deras prestanda och kostnadseffektivitet och begränsningar i fråga 
om vilken teknik de kan användas tillsammans med. Detta måste göras för att man ska kunna 
ta ställning till eventuella kommande åtgärder för användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 göra en bedömning och 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och 
rengöringsmedel avsedda att användas 
inom industrin och vid institutioner, 
vilken ska föregås av en undersökning 
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utgående från livscykeln för tvätt- och 
rengöringsmedel avsedda att användas 
inom industrin och vid institutioner, 
tillbudsstående alternativ, deras prestanda 
och kostnadseffektivitet och 
begränsningar i fråga om vilken teknik de 
kan användas tillsammans med, samt, i 
motiverade fall, ha lagt fram ett 
lagstiftningsförslag vars syfte är en 
successiv avveckling eller begränsning till 
vissa tillämpningar.

Or. en

Motivering

Det förefaller på sin plats med en undersökning av användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid 
institutioner för att det ska råda konsekvens i synen på användningen av fosfater i olika slags 
tvätt- och rengöringsmedel. I nuläget har vi varken tekniskt fungerande eller ekonomiskt 
lönsamma alternativ till tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och 
vid institutioner, men det här kan komma att ändra sig i framtiden och därför bör situationen 
hållas under uppsikt.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Förordning (EG) nr 648/2004
Bilaga VII – avsnitt B – punkt 1 – strecksatserna 3a och 3b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. I avsnitt B i bilaga VII ska följande 
strecksatser läggas till:
”– Upplysning om att överdosering inte 
ger bättre tvättresultat.
– Upplysning om kostnadsbesparingarna 
om man tvättar i 40 °C i stället för 60 °C 
respektive i 60 °C i stället för 90 °C.” 

Or. en
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Motivering

Av omtanke om miljövänlig och kostnadseffektiv tvätt är det bra med ytterligare upplysningar 
på förpackningen.


